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NOTICE

 
:സി 2-7334/2021 07-09-2021
 
 ചാലകടി താലകില  കാടകറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ മകൻ സണി േജാസഫ

ൈവനല േദശത് കണിചായി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടകറി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫിേലാമിന ആൻറണി , ൈവനല േദശത്

കണിചായി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാടകറി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2 -7339/2021 07-09-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   െകാടകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരേമേനാൻ മകൻ

ഹരീഷകമാർ   കാവിൽ  േദശത്  നാേഞരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടകര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തഷാര , കാവിൽ

േദശത് നാേഞരി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7336/ 2021 07-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന ആൻറണി ഭാര് 68

2 സമ സണി മകള 42

3 സനി സണി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ അമ 78

2 തഷാര ഭാര് 37

3 േദവ കഷണ എൻ മകന 15

4 ലക്മി എൻ മകള 12
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 ചാലകടി താലകില   ആലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേനാണി മകൻ അേനാണീസ എ എ

 ആളർ േദശത് അരികാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസിലി , ആളർ േദശത് അരികാട് വീടിൽ

, േബാധിപിച അേപക   ആലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7341/2021 07-09-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   െകാടകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ നായർ മകൻ പി

രാമചനൻ നായർ  കാവിൽ േദശത്  പനാടത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടകര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക രതനകമാരി ,

കാവിൽ േദശത് പനാടത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാടകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7337/2021 07-09-2021
 
 ചാലകടി താലകില   കറിചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങണി മകൻ മാധവൻ  കറിചിറ േദശത

് കറിഞികാടൻ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറിചിറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബജാകി ടി പി , കറിചിറ േദശത് കറിഞികാടൻ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   കറിചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസിലി ഭാര് 62

2 േമരികിസീന ആൻ്റണി മകള 33

3 േജാസഫ ലിേയാൺ മകന 31

4 ആഞലിൻ ആൻറണി മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക രതനകമാരി ഭാര് 62

2 സമിത െക മകള 44

3 സനിത പി ആർ മകന 42
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2 -7340/2021 07-09-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   െകാടകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ മകൻ

സജീവകമാർ പി എൻ  പഴമിളി േദശത് േകാഞാത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനകല നായർ ,

പഴമിളി േദശത് േകാഞാത് വീടിൽ   , േബാധിപിച അേപക  െകാടകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-6643/2021 07-09-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   െകാടകര  വിേലജില മനകളങര േദശത് മടയത് ബാേഗൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  ചാേകാ മകൻ കഞചൻ എം സി എന േജാസഫ എം സി 7-6-2017 ലം കഞചൻ എം സി എന

േജാസഫ എം സി യെട ഭാര് േമരി േജാസഫ 26-7-2019 ലം     എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടകര  വിേലജില   പേരതരെട  മകള ജാൻസി ,

മനകളങര േദശത് മടയത് ബാേഗൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബജാകി ടി പി ഭാര് 69

2 അഭിലാഷ കറിഞികാടൻ മാധവൻ മകന 41

3 അനിലാഷ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനകല നായർ ഭാര് 47

2 വിനായക നാരായൺ െക എസ മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാൻസി മകള 56

2 ജിജി മകന 53

3 ലീന മകള 49

4 ൈലജ മകന 45
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:സി2-6641/2021 07-09-2021
 
 ചാലകടി താലകില   െകാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചവറീത മകൻ പി െക േജയബ

െകാടകര േദശത് പാലതിങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാടകര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  എൽസി  ,  െകാടകര േദശത്

പാലതിങൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാടകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2 7343/2021 - 07-09-2021
 
  ചാലകടി  താലകില    െകാടകര  വിേലജില   െകാടകര  േദശത്  ആനന്  ഭവൻ  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  മാസിലാമണി മകൻ എ എം രാേജനൻ 22-12-2020-ലം എ എം രാേജനൻ ഭാര് നിർമല രാേജനൻ 16-3-

2021  ലം      എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടകര വിേലജില   പേരതരെട  മകന നീരജ രാേജനൻ , െകാടകര േദശത് ആനന് ഭവൻ

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാടകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7201/ 2021 07-09-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   പരിയാരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞയപൻ മകൻ രാജ െക

ൈകനികര   കറികാട  േദശത്  ൈകനികര  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരിയാരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രതനം രാജ ,

കറികാട േദശത് ൈകനികര വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പരിയാരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021 -ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസി ഭാര് 65

2 ബിന മകള 44

3 ബിനി മകള 41

4 ബിജി മകള 39

5 ബിൻസി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിവ് രാേജനൻ മകള 32

2 നീരജ രാേജനൻ മകന 31
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പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതനം രാജ ഭാര് 54

2 രാേകഷ െക ആർ മകന 30

3 രാഗി രാജ മകള 27

8524 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-7155/2021 07-09-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   കേലറംകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമൽവിൻ ടി  എ ഭാര്  സീന

െസബാസ്ൻ െക  വലകന് േദശത് തണിേയകൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേലറംകര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െമൽവിൻ ടി

എ , വലകന് േദശത് തണിേയകൽ വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   കേലറംകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7154/2021 07-09-2021
 
 ചാലകടി താലകില   മറതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലേകാസ മകൻ ഫാൻസിസ എൻ എൽ

 നലവളി േദശത് നരികേനൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മറതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആൽബിൻ ഫാൻസിസ , നലവളി േദശത്

നരികേനൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മറ തര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7446/2021 07-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമൽവിൻ ടി എ ഭരതാവ 55

2 അങിത െമൽവിൻ മകള 24

3 അഷിത െമൽവിൻ മകള 18

4 അനീഷ െമൽവിൻ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി ഭാര് 61

2 ആൽബിൻ ഫാൻസിസ മകന 31

3 അഞജ മരിയ ഫാൻസിസ മകള 26
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 ചാലകടി താലകില  വടമ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചണി മകൻ ൈഹേദാസ ടി െക  വട

മ േദശത് താനതപറമിൽ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടി എ റകിയ , വടമ േദശത് താനതപറമിൽ

വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   വടമ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി എ റകിയ ഭാര് 79

2 നൗഷാദ ടി എച് മകന 52

3 നിയാസ ൈഹേദാസ ടി മകന 49

4 ഷീജ മകള 51
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